
ZAPISNIK

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve

održane 16. svibnja 2014. godine

         

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali  za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/3, URBROJ: 2137/17-14-1 
od 5. svibnja 2014. godine.

          Sjednicu je u 19,30 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 
Predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.

         

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:

1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
2. Spomenka Žufika, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve
3. Marina Ivančan
4. Siniša Frančić
5. Zlatko Senjan
6. Zlatko Popec
7. Marijan Jaković
8. Stjepan Fosić
9. Ivan Molnar
10. Dražen Kolarić
11. Ivan Tuba

         

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,

2. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,

3. Boris Poljanac, pročelnik.  

         Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 13. sjednice Općinskog vijeća 
nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati.

Predsjednik  vijeća  dao  je  na  raspravu  i  usvajanje  Zapisnik  s  12.  sjednice 
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Općinskog vijeća. 

Zapisnik s 12. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 11 glasova ZA.

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda.

Budući da nije bilo nadopune predsjednik vijeća predložio je slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  subvencioniranju  pčelara  s  područja  Općine 
Molve u 2014 godini

3. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju sabirališta mlijeka na području 
Općine Molve u 2014. Godini

4. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate 
obiteljskim  poljoprivrednim  gospodarstvima  uključenim  u  Operativne  programe 
razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a i poduzetnicima 
s područja Općine Molve

5. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  subvencijama  premija  osiguranja  usjeva, 
nasada i stoke u 2014. Godini

6. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama doprinosa na plaću i vrijednosnih 
kupona u sezonskom radu

7. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  subvenicjama  za  osnivanje  gospodarskih 
subjekata

8. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za 
rad

9. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  sufinanciranju  redovne  kamate  i  troškova 
obrade namjenskih kredita fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve

10. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  sufinanciranju  redovne  kamate  i  troškova 
obrade stambenih kredita za mlade

11. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  sufinanciranju  redovne  kamate  i  troškova 
obrade kredita podignutih za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili 
proračunu Općine Molve

12. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  uvjetima  i  mjerilima  za  dodjelu  subvencija 
povećanja  toplinske  zaštite  vanjske  ovojnice  stambenih  objekata  na  području 
Općine Molve

13. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji boravka štićenika u udomiteljstvima i 
domovima na području Općine Molve
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14. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
djelatnosti dezinsekcije

15. Razmatranje i donošenje Zaključka o prodaji službenog vozila Općine Molve

16. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  donošenju  Ciljanih  III.  Izmjena  i  dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Molve

17. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

18. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1.

Pitanja vijećnika

          Stjepan Fosić je na početku sjednice predložio da se zavoze i poravnaju svi 
poljski putevi na području Općine Molve, a ne samo odabrani putevi, te da se sa strojem 
koji je unajmljen pokosi mlada agacija. Također napominje da je put „Ruške“ neprohodan 
za traktore, te da se može samo pješice. Daje primjedbu na to da se zabrani okretanje sa 
traktorima po poljskim putevima, odnosno komunalni  redar može takve osobe kazniti 
oprema Odluci o komunalnom redu, te daje primjer općine Peteranec gdje je kazna 500 
kuna onome tko ostavlja blato po poljskom putu prilikom okretanja. 

          Načelnik odgovara da se je trebalo krenuti sa uređenjem poljskih puteva prije 
sjetve, međutim koncesionar Fides nije mogao do prošloga tjedna, tako da se je sada 
krenulo žurnije. Za zavoženje puteva naručeno je 1800 tona mljevenog šljunka koji je 
plaćen, a također napominje da će se počistiti i bankine uz poljske puteve sa malčerom.

          Daljnjih pitanja nije bilo, te se prelazi na drugu točku dnevnog reda.

Točka 2.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju pčelara s područja Općine 
Molve u 2014 godini

          Načelnik navodi da se ova Odluka nastavlja suklano Odluci od prošle godine, a 
uvjeti  su  da  naši  pčelari  moraju  biti  upisani  u  evidenciju  pčelara  i  pčelinjaka,  te  da 
sukladno članku 4. prilože kopiju osobne iskaznice, dokaz o upisu u evidenciju i obrazac 
dojave broja pčelinjih zajednica za 2014. godinu. Iznos koji se subvencionira je 80,00 
kuna po pčelinjoj zajednici, a sve u cilju unapređenja pčelarstva i pčelarske proizvodnje.
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          Predsjednik vijeća otvara raspravu.

          Stjepan Fosić pita da li je osnovano povjerenstvo za kontrolu košnica?

          Načelnik odgovara da je sve navedeno u odluci, odnosno da moraju biti upisani u 
evidenciju pčelara.

          Molnar Ivan se uključuje u raspravu, te navodi da pčelare po godišnjoj dojavi 
kontrolira  Hrvatski  pčelrarski  savez,  a  broj  pčelinjih  zajednica  kontrolira  veterinar  i 
Udruga bagrem Đurđevac.

          Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje Odluku o subvencioniranju pčelara na 
donošenje.

 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ODLUKU O SUBVENCIRNIRANJU PČELARA S PODRUČJA OPĆINE MOLVE U 2014. GODINI

Točka 3.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju sabirališta mlijeka na 
području Općine Molve u 2014. godini

          Načelnik navodi  da  se   ovom Odlukom ide  sa  ciljem  da  se  pomogne 
poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i ostalim osobama  koje se bave proizvodnjom 
mlijeka.  Ova  mjera  je  također  prijavljena  kao  mjera  ruralnog  razvolja  Ministarstvu 
poljoprivrede.  Prijedlog je  da  se  subvencionira 50% od ukupnih troškova opremanja, 
uređenja, te ostalih troškova kao što su priključak na javni vodovod i odvodnju, stolariju i 
sl.,  a  maksimalan iznos pomoći  je  5.000,00 kn po jednom sabiralištu.  Uz zahtjev za 
subvenciju prilaže se dokaz o vlasništvu (E-izvadak), preslike računa po koima će se 
specificirati  da  su  radovi  izvedeni,  te  preslika  osobne  iskaznice.  Ukoliko  se  utvrdi  da 
sredstva nisu namjenski uložena subvencija se mora vratiti, a u iduće dvije godine osoba 
kod koje se utvrdi  da nije namjenski uložila sredstva neće se moći  javljati  na druge 
subvencije.

          Predsjednik otvara raspravu.

          Stjepan Fosić podržava ovu subvenciju i mišljenja je da bi Općina trebala 
preuzeti naplatu struje i vode za sva sabirališta, budući da plaća za sabiralište u centru.

          

          Više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje Odluku o subvencioniranju  

4



sabirališta mlijeka na donošenje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU SABIRALIŠTA MLIJEKA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE U 2014. GODINI

Točka 4.

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje 
kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne 
programe razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a i 

poduzetnicima s područja Općine Molve

          Načelnik daje uvodno obrazloženje i navodi da je ovo jedna  stara mjera koja je 
već uhodana i odnosi se na HBOR-ove kredite koje su podigli naši poljoprivrednici. Radi 
se o subvenciji 2% kamata na uplaćene rate kredita s maksimalnim iznosom povrata do 
30.000 kn, a rok prijave je 15. prosinac 2014. godine.

          Predsjednik otvara raspravu.

         

          Marijan Jaković traži pojašnjenje zašto je za HBOR-ove kredite ograničenje do 
30.000  kuna,  a  za  kredite  u  poljoprivredi  je  ograničenje  4.000  kuna  mjesećno,  što 
godišnje iznosi  48.000 kn. Smatra da to nije dobro jer se poljoprivrednici, kojima se 
subvencionira manji postotak, stavljaju u neravnopravan položaj.

           Načelnik odgovara da je od strane Vlade i RH sufinancirano 3-4% ili 5-6% i 
mišljenja je da ovih 2% jedan lijepi iznos, a 30.000 kn je iznos koji se može pokriti onim 
stavkama koje  su donijete  u 12-om mjesecu,  jer  će  se  rebalansom morati  prebijati. 
Napominje da se mogu davati amandmani ukoliko se tko ne slaže sa iznosima.

         Marijan Jaković navodi da nije upućen u sufinanciranje od Vlade RH, a kako bi 
sve bilo po zakonu, daje prijedlog da su  natječaji  za sve kredite do 30.000 kuna.

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu, presjednik vijeća daje Odluku na  
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donošenje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ODLUKUo odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima uključenim u Operativne programe razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po 

kreditu HBOR-a i poduzetnicima s područja Općine Molve

Točka 5.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama premija osiguranja usjeva, 
nasada i stoke u 2014. godini

          Načelnik  navodi da je ovo također porošlogodišnja subvencija, kojom je cilj 
pomoći  našim  gospodarstvenicima  i  poljoprivrednicima  koji  se  bave  poljoprivrednom 
proizvodnjom da na taj način zaštite svoje ujeve, nasade, stoku i gospodarske subjekte 
(plastenike i sl.) od svih elementarnih nepogoda. Mišljenja je da je pomoć od 40% koju 
daje Općina Molve dobra mjera, s obzirom da i županija daje 25% , kao i Ministarstvo 
poljoprivrede 20-25%, na temelju raspisanog natječaja.  

          

          Prijava za raspravu nije bilo.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ODLUKU O SUBVENCIJAMA PREMIJA OSIGURANJA USJEVA, NASADA I STOKE U 2014. GODINI.

Točka 6.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama doprinosa na plaću i 
vrijednosnih kupona u sezonskom radu

           

          Načelnik navodi da je ova Odluka koja je još bila na vijeću 2010.-te godine, s 
time da tada na vijeću nije prošla. Ovom Odlukom pokušat će se pomoći svim obrtincima 
i  poljoprivrednicima  koji  imaju  zaposlene  djelatnike  s  podrućja  Općine  Molve  sa 
mjesečnom subvencijom od 300,00 kuna. Također će se pomoći  i sa kupnjom vaučera 
kako bi se potaknulo zapošljavanje u poljoprivredi i turizmu, gdje bi se moglo pomoći i 
Selskom poduzeću  oko zaposlenja, kada će imati potrebu  za osobljem u ugostiteljstvu. 
Također  će  se,  na taj  način,  pomoći  obrtnicima da zaposle  osobe s  područja  Općine 
Molve.
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          Predsjednik otvara raspravu.

          Stjepan Fosić podržava ovakav vid pomoći i pita da li će se zaposliti ljudi na 
javnim radovima?

          Načelnik odgovara da će ići zapošljavanje na javnim radovima, te da je donijeta 
odluka u Vladi RH. Zapošljavat će se  mladi do 28 ili 29 godina s time da općina daje 
50%, a čeka se kada će biti raspisan natječaj na Zavodu za zapošljavanje.

          Stjepan Fosić navodi da općina ima novaca i može pomoći starijim od 29 godina 
kojima bi dobro došao radni staž. Predlaže da se nađe rješenje i pomogne.

                    Budući da više nije bilo prijava za raspravu, presjednik vijeća daje Odluku  
na donošenje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o subvencijama doprinosa na plaću i vrijednosnih kupona u sezonskom radu

Točka 7.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvenicjama za osnivanje gospodarskih 
subjekata

          Načelnik navodi  da  se  u   članku  1.  ove  odluke   daje  20.000  kn  svim 
gospodarskim subjektima   koji  otvore  svoju  djelatnost  u  2014.  godini,  a  rok  isplate 
subvencije  je 6 mjeseci od dana osnivanja  u polovini iznosa, a ostatak će se isplatiti 
kroz godinu dana,  što je uvjet da ima otvorenu djelatnost.  U članku 2. navedena je 
subvencija onima koji otvore izdvojeni pogon na području Općine Molve za što dobivaju 
50% od ukupnog iznosa  najma za  svoj  poslovni  prostor,  odnosno  djelatnost  koju  će 
obavljati,  a  najviše do 1.000 kuna mjesećno. Uvjet je da se zaposli  osoba iz Molvi. 
Isključeni su ugostiteljski objekti i prodavaonice prehrambenim proizvodima. Člankom 3. 
uključeni su oni gospodarski  subjekti koji planiraju preseliti  svoju djelatnost ili  otvore 
novu, tako da  dobivaju 5.000 kuna. 

Onaj  poslodavac  koji  će  zadržati  radnika  najmanje  šest  mjeseci  u  stalnom  radnom 
odnosu dobiva 2.000 kuna za zaposlenu osobu.

          Prijava za raspravu nije bilo

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o subvenicjama za osnivanje gospodarskih subjekata
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Točka 8.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u 
sredstva za rad

          Načelnik navodi  da  je  ovo  ciljana  subvencija  kojom  bi  se  pomoglo 
gospodarstvenicima za kupnju osnovnih sredstava potrebnih za rad, prije svega strojeva, 
opreme, mehanizacije, vozila u što ulaze i polovni strojevi. Predviđeni iznos subvencije je 
35% po jednom stroju do maksimalno 30.000 kn, s time da polovni strojevi moraju biti 
plaćeni  putem žiro  računa za što  prodavatelj  izdaje  otkupni  blok,  a  ostali  se  kupuju 
putem ispostavljenih  računa,  ali  subvencionirat  će  se  iznos  bez  PDV-a,  jer  PDV nije 
priznati trošak.

          

          Predsjednik otvara raspravu.

          

            Ivan Molnar pita zašto su isključeni oni koji namjeravaju kupiti sredstvo za rad 
putem  lizinga?

          Načelnik odgovara da je problem to što je lizing najam, a ukoliko se neće moći 
vraćati kredit, lizing uzima kupljeni stroj ili auto.

          Marijan Jaković se uključuje u raspravu i navodi da kupnjom putem lizinga 
osoba nije vlasnik vozila, a zahtjev za subvenciju podnosi vlasnik.

    

          Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje Odluku na glasanje.

          

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad
Točka 9.

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova 
obrade namjenskih kredita fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve

 

          Načelnik navodi da se ovom Odlukom sufinancira kamata u iznosu od 6% za OPG, 
obrtnike, samostalne djelatnosti, zadruge i slične gospodarske subjekte do visine kredita 
od  1.000.000,00  kn,  na  razini  otplate  do  7  godina.  Ističe  da  novim  zakonom  sve 
subvencije  idu  na  ime  i  prezime  tako  da  će  se  ova  subvencija  isplaćivati  nakon 
provedenog natječaja, ali kada se plati kamata.   
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          Prijava za raspravu nije bilo.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita fizičkih i 
pravnih osoba s područja Općine Molve

Točka 10.

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade 
stambenih kredita za mlade

          Načelnik navodi da se ovom Odlukom pomaže mladima s ciljem da ostanu živjeti 
u Molvama. Ovo je jedna od pomoći koja se planira davati za stambene kredite svima koji 
minimalno godinu dana žive na području Općine Molve. Subvencija kamate je do 6% do 
maksimalnog  iznosa  od  700.000  kn  u  svrhu  izgradnje,  dovršenja  kuće  ili  stana, 
proširenja stambenog prostora.

          Predsjednik otvara raspravu.

          Ivan Tuba pita da li se ova subvencija odnosi samo na ovu godinu? Budući da se 
stambeni krediti podižu na dulje razdoblje i do 30 godina.

          Načelnik odgovara da se može staviti u Odluku da će svake godine biti raspisan 
javni natječaj, ali sve ovisi o sredstvima. Mišljenja je da se neće podizati krediti samo 
zbog subvencije kamata.

          Nakon rasprave, predsjednik daje Odluku na donošenje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade

Točka 11.

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova 
obrade kredita podignutih za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili 

proračunu Općine Molve

             Načelnik navodi da će se ovom odlukom pomoći onima koji su u problemima sa 
Poreznom upravom. Prijedlog je subvencija kamate od 6% za sve porezne dugove, te 
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mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

                       Predsjednik otvara raspravu.

        Stjepan Fosić napominje da su takve osobe dobile dohodovnu potporu da si 
plaćaju doprinose, a oni su novac potrošili i sada će opet dobivati. Mišljenja je da to nije 
u redu.

        Načelnik navodi da im je porezna dozvolila reprogram.

            NAKON RASPRAVE U KOJOJ SU SUDJELOVALI VIJEĆNICI FOSIĆ, MOLNAR, JAKOVIĆ  I NAČELNIK, PREDSJEDNIK VIJEĆA  DAJE ODLUKU  
NA DONOŠENJE.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade kredita podignutih za podmirenje 
obveza prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve

Točka 12.

Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu 
subvencija povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih 

objekata na području Općine Molve

          Načelnik  navodi da se ovom Odlukom namjerava pomoći fizičkim osobama i 
kućanstvima sa bespovratnim sredstvima u iznosu od 40%, za izgradnju termo fasada do 
maksimalnog iznosa od 20.000 kn. Ova odluka se veže i na 2013. godinu kako bi se 
pomoglo  ljudima koji  su  u  jesenskom periodu započeli  radove.  Uvjeti  su  navedeni  u 
članku  5.  Odluke  gdje  se  traži  preslika  vlasničkog  lista  i  preslike  računa  sa 
specifikacijama o utrošenim sredstvima.

          Predsjednik otvara raspravu.

          Stjepan Fosić napominje da postoji problem ako si  osoba sama ožbuka i postavi 
izolaciju, kako njoj sufinancirati?

          Načelnik odgovara da kao fizička osoba priloži kopije računa za kupljeni materijal 
koji je utrošen na kuću.

          Marijan Jaković napominje da Općina treba imati program za poboljšanje 
stanovanja i nije siguran da li postoji stavka za takvu pomoć. U  programu moraju biti 
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navedeni svi uvjeti koje moraju ispunjavati takvi korisnici, debljina i sastav izolacije, te 
za koga je namjenjeno.

          Načelnik odgovara neka vijeće donese svoje prijedloge.

 

               NAKON RASPRAVE U KOJOJ SU SUDJELOVALI VIJEĆNICI FOSIĆ I JAKOVIĆ   PREDSJEDNIK VIJEĆA  DAJE ODLUKU NA DONOŠENJE.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite 
vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve

Točka 13.

Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji boravka štićenika u 
udomiteljstvima i domovima na području Općine Molve

          Načelnik  navodi da se ovom odlukom pomaže ljudima koji će otvoriti takve 
domove, gdje će se moći smjestiti naši ljudi, te za manja financijska sredstva koristiti 
takvu uslugu. Cilj je poticanje malih domova i ovo je jedna od mjera gdje bi se pomoglo 
sa 2.500,00 kuna po svakom štićeniku ili  djetetu, a uvjet je da osoba mora biti  šest 
mjeseci kod jednog udomitelja. Za subvenciju se treba priložiti  Rješenje o obavljanju 
udomiteljstva ili staračkog doma, te ugovore sa štićenicima čime se dokazuje smještaj. 

          

           Predsjednik otvara raspravu.

          Stjepan Fosić  napominje  da su svi  s  područja  Općine Molve,  koji  imaju 
udomiteljstva, dobili od općine bespovratna sredstva od 50.000 kn. Podržava ovakav vid 
pomoći, ali pomoći treba onome tko je stvarno treba. Istaknuo je da geronto domaćice 
obilaze one osobe koje pomoć ne trebaju i koji imaju svoju djecu koja su se dužna o 
roditeljima brinuti.

          Načelnik smatra da stariji ljudi, koji su sami, trebaju imati veću brigu ako djeca 
nisu sa njima i da ovakva pomoć nije loša s obzirom da ju vijećnici podržvaju.

          Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje Odluku na donošenje.
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o subvenciji boravka štićenika u udomiteljstvima i domovima na području Općine 
Molve

Točka 14.

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
obavljanje djelatnosti dezinsekcije

             Načelnik navodi da je raspisan javni natječaj za dezinsekciju gdje su se javila tri 
poduzeća, a to su Veterinaska stanica Koprivnica, Sanitacija d.o.o. i Sanitres. 
Najpovoljniju ponudu dala je Sanitacija d.o.o. koji su i do sada obavljali navedenu 
djelatnost za Općinu Molve.

          Nije bilo prijava za raspavu.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

OdlukU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje djelatnosti dezinsekcije
Točka 15.

Razmatranje i donošenje Zaključka o prodaji službenog vozila Općine 
Molve

              Načelnik navodi da je ova prodaja vozila marke Audi A6 njegov prijedlog, a 
cijene na oglasniku „Njuškalo“ se kreću oko 95.000 kn za taj tip vozila, a vidjet će se 
kako će biti na licitaciji. Načelnik daje prijedlog vijeću na razmatranje.

        

           Predsjednik otvara raspravu. 

               

          MARIJAN JAKOVIĆ NE VIDI RAZLOG ZAŠTO SADA PRODAVATI  ODNOSNO MIJENJATI  VOZILO I ONDA SE 
VOZITI U DRUGOJ KOČIJI.

          NAČELNIK ODGOVARA DA GOLF OD 1997. GOD. OSTAJE I KORISTIT ĆE SE U SLUŽBENE SVRHE . ISTIĆE 
DA JE PROŠLE GODINE SERVIS ZA AUDI IZNOSIO 205.000 KUNA ŠTO NIJE ISPLATIVO ZA NAREDNE GODINE.

            STJEPAN FOSIĆ SE UKLJUČUJE U RASPRAVU I DAJE PRIMJEDBU DA NAČELNIK RADI PROTIV SEBE, A 
KRAJEM GODINE ĆE SE VIDJETI KOLIKO SE BUDE NOVACA „OPRALO“ NA PUTNE I KILOMETRE.  PREDLAŽE DA SE 
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KUPI BOLJI AUTO JER JE GOLF STAR 15 GODINA. DAJE PRIMJEDBU NA TO DA SVE ŠTO JE PRIJAŠNJI NAČELNIK 
KUPIO TREBA PRODATI.

          MARIJAN JAKOVIĆ NAPOMINJE UKOLIKO SE NEĆE PISATI 2,00 KUNE PO KM ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG 
AUTA U SLUŽBENE SVRHE ,ONDA JE TO U REDU.

            NAČELNIK  ODGOVARA DA VEĆINA  LJUDI U SELU SMATRA DA JE TO BAHAĆENJE.

          IVAN TUBA PREDLAŽE DA AUDI OSTANE NAČELNIKU.   

           Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje Zaključak o prodaji službenog vozila na 
donošenje.

          Općinsko vijeće Općine Molve je s 6 glasova ZA, 4 protiv i 1 uzdržan donijelo

Zaključak o prodaji službenog vozila Općine Molve

Točka 16.

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Ciljanih III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Molve

          NAČELNIK NAVODI DA SE IZMJENE ODNOSE NA ČLANAK 5. PROSTORNOG PLANA, A IZMJENE IDU ZBOG 
IZGRADNJE PASTORALNOG CENTRA I SAMOSTANA,  TURISTIČKO UGOSTITELJSKOG SADRŽAJA  NA  ČINGI LINGIJU 
I SPORTSTKO REKREACIJSKOG CENTRA ZA TURIZAM,  GDJE SE PLANIRA POSTAVLJANJE OBJEKTA I STOLOVA ZA 
TURISTIČKU NAMJENU. TAKOĐER SU IZMIJENE U SEKULINAMA ZA EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA, TE U HAMBARIMA, 
POVRŠINE ISTRAŽNOG POLJA  MINERALNIH SIROVINA  ZBOG HIDROELEKTRANE MOLVE 1 I MOLVE 2 , AKO ĆE 
IĆI. KOD BILJOULJARICA U NASELJU MOLVE GREDE DOZVOLJAVA SE ZONA GOSPODARENJA OTPADOM ODNOSNO 
SAKUPLJANJEM ULJA, A U KRBLULJINU   SE PLANIRA IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA. MIJENJA SE  RIJE

 LOKALNA CESTA U RIJEČ ŽUPANIJSKA, UVODI SE MAGISTRALNI PLINOVOD KOZAREC – GOLA, TE SE PLANIRANA 
LINIJA ZA POSJEDANJE HIDROELEKTRANE MOLVE 1,  MOLVE 2  ŠTO SE RADI PREMA PROSTORNOM PLANU 
ŽUPANIJE.  

          Nije bilo prijava za raspavu.

       

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

 

Odluku o donošenju Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Molve
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Točka 17.

Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog 
Statuta –Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

           IVAN MOLNAR PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „PČELICA“ NAVODI DA SE STATUT 
MIJENJA ZBOG PROMJENE PEČATA NA GRBU I VRTIĆ DOBIVA KUĆNI BROJ 11 JER NE MOŽE BITI BB. 

          Nije bilo prijava za raspavu.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve
         Točka 18.

Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve

           IVAN MOLNAR OBRAZLAŽE TOČKU, TE NAVODI DA SE U PRAVILNIKU ZA  RADNO MJESTO REFERENTA KOJI 
OBAVLJA POSLOVE VOĐENJA VRTIĆA I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA MIJENJA BROJ IZVRŠITELJA, ODNOSNO BROJ 
IZVRŠITELJA JEDAN ZAMJENJUJE SE BROJKOM JEDNA POLOVINA.  IZMJENA SE RADI ZBOG SMANJENJA OBIMA 
POSLA ODNOSNO DNEVNO RADNO VRIJEME SMANJUJE SE SA OSAM SATI NA ČETIRI SATA.

     Predsjednik otvara raspravu.

      

           MARIJAN JAKOVIĆ PROTIVI SE OVOM PRIJEDLOGU I MIŠLJENJA JE DA OVA TOČKA NIJE TREBALA IĆI NA 
VIJEĆE IZ RAZLOGA ŠTO PRAVILNIK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O PEDAGOŠKOM ODGOJU. NAVODI DA JE 
PROŠLE GODINE  TREBALA IĆI IZMJENA PRAVILNIKA ŠTO NIJE NAPRAVLJENO. MIŠLJENJA JE DA OVO NIJE U 
REDU ŠTO SE TRAŽI OD VIJEĆA, JER ĆE SIGURNO IĆI TUŽBA OD DJELATNICE KOJOJ SE SMANJUJE RADNO VRIJEME, 
AKO SE TAKVO ŠTO NAPRAVI.

         

         MIJO KOVAČEK PREDLAŽE DA SE OVA TOČKA SKINE S DNEVNOG REDA BUDUĆI DA SE VIJEĆNICI NE SLAŽU SA 
NAVEDENIM PRIJEDLOGOM.

       

     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE NIJE  DONIJELO ZAKLJUČAK   o prethodnoj suglasnosti 
na  prijedlog  Pravilnika  o  unutarnjem  ustrojstvu  i  načinu  rada  Dječjeg  vrtića 
„Pčelica“ Molve.
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KLASA:  021-05/14-01/3

URBROJ: 2137/17-14-2

U Molvama, 16.5.2014.

ZAPISNIČAR   PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić  Mijo Kovaček

_________________ __________________

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika
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